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چنین می پندارند که اصالٌ ملی گرایی هابسیاری  یادآورباید شد که ،مورددر، با تذکرمختصرسرآغازدر    

نمی خواهم و درآرزوی  ،اول امردر ۰هرفردی باید به ملیت خویش افتخار نمایدبراین بنا وبوده ازبدیهیات 
ٌ  اماباشم و تذکری داشته تبصره و مورد فوقنمی باشم تا در آن نیز تجربه کشورهای موفق این بوده  ،مسلما

تا   آرزومندم دراینمورد ،خاص قومیت نه بربنیاد ،یا تمدن ساخته اند که ملت های شان را بربنیاد جغرافیا 
گرایی آغاز می نماییم:را از تعریف ملی  مسأله ۰باب دیگری وارد بحث شوم یگر ومنظر د از  

 ۰ملیتی که مفهوم تاریخی دارد ۰به ملیت می باشد معنی ومفهوم باوربه همان ناسیونالیسم یا ملی گرایی    
 ۰بودن تعلق دارد، نام می برند  از آگاهی جمعی که به عضوی از ملتگرایی اصوالٌ بمثابه نوعی از ملی 

مانند  فرهنگی -ملی تعصب نسبت به افتخارات  وفاداری و دلبستگی، غیرت و  گاهی اغلباٌ موجد حساین آ
لبستگی ها د  این ۰می شود ۰۰۰مختلف، زبان، سنن، عادات، ادیان و  تاریخ وتمدن، قدرتمندی هاینژاد، 
وحس برتری نسبت برتری اعتقادی ونوعی غرورملی  آمیزورشد افراطی موجب بزرگنمایی مبالغه گاه در

وعنایت بوده   توجه مورد   گرایی بمثابه آرمان وهویتی برای ملل همیشهملی  ۰به دیگر ملیت ها می شود
  ۰خود تاریخی  به هویت مچنان  بهانه ای بوده  برای افتخار هاست و

ستی یا میهن پر ۰هم یکی پنداشته می شودیا با گرایی به اشتباه گرفته شده واصوالٌ با ملی  میهن پرستی   
آمادگیو( وطن)میهن  به  مردم  گرایی وحاکی ازعشق وعالقه عرض ملی میهن دوستی مفهومی است در  

از هویت ملی و  همچنان دفاع فداکاری و پاسداری از استقالل سیاسی و اقتصادی کشور و  جهت هرگونه  
و ایمان می شود که به مفهوم   نامیده خود شوینیسم  حوزه افراطی میهن پرستی در ۰فرهنگی آن سرزمین 

،اقتصادی،  سیاسی رقبایاز نفرتو ملی ومیهنی افتخاراتو نسبت به شکوه وغیرعقالنی غیرت کورکورانه
۰گردیدمهمترین مسأله اینست تا میان میهن پرستی وملی گرایی فرق قایل  ۰... است هنگی وفر  
وبصورت  منطقه  درنبشته حاضرسعی بعمل آمده تا بُعد بین المللی مسأله ملی افغانستان کنونی درسطح   

بررسی مراحل  و مختلف ساکن در قلمرو افغانستان  بررسی قوم نگاری ملیت های  همزمان با مطالعه و



 وضوعات مجموعه ای از م و شده داده  قرار  مطالعه تدقیق و مورد عزیزکشورسیاسی  -تاریخ اجتماعی 
  ۰گردد  بررسی همه جانبهبه  مسأله ملی در افغانستان حاضر  مربوط

تکمیل  تا به   فرصت را میسر می سازد این ،موارد عدیده  موجودیت واقعیت های تاریخی سده بیستم و   
قانون به آن در افغانستان، بخصوص پس ازتصویب نخستین بررسی همه جان ووضعیت مسأله ملی تصویر

می   فراهم امکانی را  چنین  ،مورد درو مأخذ های معتبرمنابع  موجودیت ۰ورزید مبادرتاساسی کشور 
قدرت  تمرکز اقتدار دولتی و مرحله  نژادی بخصوص در تا تحلیل هایی در عرصه مناسبات قومی ونماید 

    ۰سیاسی درکشور طی سده هژدهم در عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان انجام گیرد
در  ۲۰سده  ۴۰طی سال های  پښتون های کشورما آنهم رشد ناسیونالیسم  مسأله  نباید فراموش نمود که   

که در هرسه  در یکی از جمله نشریات یادشده  ۰منعکس گردید  نشریات ملی کشور به خوبی  درصفحات
یادشده  فوق به چاپ   مطالب ۱۳۲۵شماره سال   در نخستین ،نشر می یافت چاپ و مراتبه اقبال   ماه یک

یادآوری گردیده که مرور جنبه های حیات  مسأله   همچنین این ،آن تذکر بعمل آمد در مطلبی که از ۰رسید
  ۰آغاز نمود باید کشورما فرهنگی  تاریخی و ومطالعه میراث های بررسیافغانستان را ازفرهنگی 

روزنامه  ،جراید ،بصورت نسبی ،قابل یادآوری می باشد که در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه درکشور   
مسایل باره  در ته ومسأله ملی پرداخ تذکراتی درموردبه  آنها درشماری از کهرسیده به نشر ها ونشریاتی 

و مناسبات  مورد تعلقیت ها ودرموضوعاتی  مطالب و که حاوی  یادداشت هایی تبصره ها و، ورکشکالن 
سرشماری افغانستان در۱۳۶۲و ۱۳۵۸سال های طی  ۰می رسید چاپبه بود، نیز ملی -سبت های قومی ن

در که   هشد برداری  بود، نمونه  گانیا زبان مادری از پاسخ دهند وقومیت  مورد  در یکه حاوی اطالعات
۰در افغانستان تقویه گردیدنتیجه، قابلیت اطمینان از داده ها درمورد ترکیب قومی جمعیت   

نژادی در  -وضعیت قومی درموقعیت وقابل توجهی   تغییرات ،افغانستان ه اخیردرحوادث واتفاقات ده    
گان باشند جغرافیایی و چه در تعداد مردم و  چه در توافق تعیین حدود  یادشده  تغییرات ۰وارد نمود کشور

ما   هموطنان ازتن  یک میلیون  به تعداد   درکشورما، متأسفانه جنگ  ۰گردید  واقعتآثیرگذار   مقیم درآن
 ۰برد فرو ، به کام مرگمی باشدنفوس نیز تأثیر گذار را که بر نرخ رشد کلیبخصوص اهالی ملکی کشور

گروهی   جنگی در کشور، مهاجرت های حرکت های  آغاز فعالیت ها وهمان که از  نمود  نباید فراموش 
مسکن نیز همجوار افغانستان کشورهایدرحتی ومحدوده بود وباش قبلی آنها آغاز ما به خارج ازهموطنان 

میلیون نفر از محالت قبلی بود وباش  ۷،۳به تعداد  ،تمایز با عشایرفعلی بعدها درتفاوت و ۰گزین گردیدند
ایران وتعداد اندکی هم به  پاکستان وبه   مهاجران افغان گردیده وهمچنان به تعداد قابل توجهی ازشان بیجا 

نفر را   میلیون پنج  مهاجران کشور، بیشتراز مجموعی  رقم  بدینترتیب،  چین سرازیر گردیدند که کشور
ٌ که عم می داد  تشکیل همیشگی و فاکتور  بمثابه و  اختیار نموده باش بودو کشور درخارج از اراضی   دتا

 از مهاجرت ها به خارج قابل یادآوری می باشد که درکنار ۰می گردیدند  محسوب  دیموگرافیکی مهاجرت
اصلی بود وباش خود محل درداخل کشور نیزمهاجرگردیده و ازما  انهموطنعده ایی از ،افغانستانمحدوده 

  ۰بیجا گردیدند
این مسأله قابل تذکر می باشد که درطول مدت زمان تداوم جنگ وبرخوردهای مسلحانه، بیشترین تعداد      

فمختل دند، طبعیتاٌ، تعدادی ازهموطنان مناطقنمو تبه پاکستان مهاجرښتون نشین کشورمناطق پباشندگان   
زبانی به کشورهای همجوار  آشنایی های فرهنگی وتعلقات مذهبی ونزدیکی فاصله و به دلیل  نیزکشورما 

باید خاطرنشان ساخت که با   اما ،گردیدند نیز مهاجر  ازبکستان افغانستان از جمله به ایران، تاجیکستان و
داشت، تعداد اندکی از قرار  نیروهای مخالف دولت  وجود آنکه بخش هایی از کشور تحت کنترول وتسلط 

شمال کشور بود وباش  کشور تحت تأثیر مهاجرت ها قرار گرفتند، آنها که در صفحات  هموطنان تاجیک 
خاطر نشان  ۰مسلحانه درکشور، موضعگیری آرامتری را اتخاذ نمودند  با برخوردهای  دارند، در ارتباط

 مختلفی دست و  وص در پاکستان با مشکالتمهاجر تاجیک ما بخص هموطنان عده ای ازاما باید نمود که 
در این   سنتی وعشایری روابط   شکل زبانی آنها وعدم همکاری قبایل و موجودیتم که دند نمو پنجه نرم 



به  ،کشورما درکنار سایر ملیت های  ، ۲۰سده  ۸۰اما در پایان سال های  ۰یادآورشد  عرصه را می توان
این جمعبندی می توان به نتیجه با  ۰رسید به مشاهده افزایش قابل مالحظه ایتاجیک ما نیزتعداد هموطنان 

مطابق احصائیه های تعداد مجموعی باشندگان کشورطی مدت زمان متذکره  ۰گیری های مهمی نایل گردید
پښتون  ،آمارهای موجود  برخیبنابر  ۰بود گردیده تخمین میلیون نفر  ۱۲ - ۱۱بیشتراز داده شده درحدود 

 تشکیل می دهند  کشور را  ثریت نفوسموجود در کشور، اک قومی  گروهای نژادی و در مقیاس سایر  ها
به فیصدی در رده های  کشور نظر موجود  سایراقوام ملیت ها و ،(درصد نفوس مجموعی کشور ۴۲-۴۵)

  ۰بعدی قرار دارند
 -اجتماعی ،سیاسی -روابط ومناسبات قومی در کشورما بربنیاد موقعیت جغرافیایی وفاکتورهای تاریخی    

مناسبات قومی  و بر روابط  موثر موارد اقتصادی همراه با رشد وانکشاف در عرصه های حکومتداری و
 ئوفزیکیژ مناسبات که می باشد یادآوری قابل۰می گیردراربررسی قمورد اراضی کشورساکن درمردمان 

می باشد، در نوع خود وروابط باشندگان سرزمین موردنظر که تشکیل دهنده نحوه مناسباتوشرایط اقلیمی 
کشور عزیزما نیز اثرگذار محسوب می  حاکمیت همکاری های متقابل مردمان در محدودهبر خصوصیات 

با موجودیت نژادهای  ملیت های کشور ،تشکیل آن پیدایش و مراحل   حاکمیتی که از همان نخستین ،گردد
و اما همراه با اقتصادی  -سطوح مختلف رشد اجتماعی  درجات و و  زبان ها ولهجه های متفاوت ،مختلف
     ۰درساحه اقتدارش متحد گردیدندقومی ات مشترک

آن  ت ودر اسکان اهالی در محال  عدم تناسب ،باید یادآوری نمود که شرایط آسیایی ومشخصات زمانی    
باش اهالی را  بود و  مناطق  بخودی خود انزوای ،بود  که قدرت درانی ها برآنها حاکم اراضی  ی ازبخش

طی سده  ۰گردیدجدیدی  سبب پیدایش وتعدد بازارهای  مورد مهاجرت ها ضعف مدیریت در ۰گردیدسبب 
نقش عمده و اساسی  را  در تبدیل افغانستان  به  ،فاکتورهای  جیوفزیکی و جیوپولیتیکی درنوع خود ، ۱۹

    ۰گردید، ایفا نموددولت حایل وتعیین مرزهای سیاسی که سبب جدایی ومشخص شدن اجتماعات نژادی 
توسط فاکتورهای  ،در افغانستان  تفهیمبمنظور افهام و  همچنان قابل یادآوری می باشد که زبان عامیانه    

نیمه نخست و  ۱۶اوایل سده در "شیبانی ها" در این دوره تاریخی است که ۰گردیدمشخص  سیاسی معین و
 گردد که سلسله شیبانی ها، مغول ها و صفوی ها نباید فراموش خاطرما ۰عرض وجود می نمایند ۱۸سده 

دارد، نقش بس قابل   وجود در مجموعه ای که افغانستان کنونی  رهبری دولت ها   در اصل سلسله مراتب
 ،خود نوع  که در  مورد نظری عرض وجود نمود برنامه های  پښتون   در داخل قوم ۰نمودند ذکری ایفأ 
بلکه درنحوه  روابط ومناسبات با به ارتقای موقعیتش در سیستم های سنتی قبیلوی   نه در ارتباطاهمیت آن 

  ۰خانواده صفوی نهفته بود
مسوولیت ها و وظایف  در دولت متذکره ،درانی ها به رهبری احمدشاه درانی به تشکیل دولت پرداختند    

نظم و  ،قابل ذکر وعمده نظامی و ملکی را خان ها وملک های منتسب به قوم وقبیله درانی عهده دار بودند
نخستین دهه موجودیت حاکمیت سیاسی  ۰نقض آن نبود مراتبی که حتی شاه هم قادر به برهم زدن وسلسله 

  ۰داخلی سپری گردیداستعماربمثابه ابزار نامبردهگروهای واستفاده ازاصل تفکیک قومی  پذیرفتنبا  ،جدید
وضعیتی  چنین و گردیده مبدل  دولتی های قومی به سیاست رسمیعملیات تهاجمی وسرکوبگردرباره اقلیت 

گی زند  عرصه های تبعیض در قبال اقلیت های قومی درکلیه  ۰داشت  همچنان ادامه ۲۰سده  الی اواسط 
تبدیل شدن چنین وضعیت بمثابه مشخصه جامعه افغانی به اشکال وانواع  ۰وسعت بی سابقه ای کسب نمود

انعکاس نحوه ای  ندگان کشور، به بارز ترینباش  در سیاست مالیه دهی گروهای مختلف  ازجمله  ،مختلقی
و مالیات  بار زیر دهقانان پذیرفت  که عده ای از  این مقطع به نحوه ای انجام تداوم سیرحوادث در ۰یافت

دهقانان مزدور درخدمت مالکان و خان ها  بمثابه  زمین های شان را رها نموده و ،کمرشکن قرضه های 
 ۰وجود نمود جامعه افغانی عرض طبقاتی در دراثر تشدید اختالفات قومی و یچنینشرایط اینگرفتند، قرار 

 لفتاخمچنین  نتیجه در گویی های درانی ها وغلجایی ها را فراموش نمود کهاینمورد نباید ضد ونقیض در



 اتامکان و درنتیجه، زمینه ها گردیده و را سبب   آنهامیان انفکاک و جدایی  ،پښتون نامبرده  هامیان قبایل
    ۰ایجاد وحدت ملی توسط نخبه ها را سلب نمود

قومی ندن  اقداماتی  مبتنی برتبعیض رسا بسر انجام و حرکت هایی بمنظور ، ۱۹سده  آخرین ربع طی     
براستعماربریتانیا حساب باز کرده  ،پروسه ها بصورت یک کلمبتکرین آغاز چنین  ۰سرعت حاصل نمود

سرکوب مخالفان  ،ه تحکیم مرزهای پیچیده افغانستاندنبال دستیابی به اهدافی بود کب دولت ساخته شده نیزو
خصوصیات اکتسابی برنامه ریزی شده اهداف  ،جدید بدست آمده محلی واستفاده وبهره برداری ازاراضی 

ن ویا ژنیتیکی در ای  یک مکان  نباید فراموش نمود که استعمارتا کنون سعی برتعیین ۰آنرا تشکیل می داد
آن منطقه نموده تا با استفاده ازآن به اهداف مورد نظرش که همانا تفکیک اعضای جامعه ما بر اساس نژاد 

  خوشبختانه  اما ۰دهدقراراین طریق درتقابل ورویاروی نایل گردیده وملیت های ما را از ،ویا قومیت بوده
  ۰کنون نقش برآب گردیده است که چنین برنامه هایی تا

میان اقشار  ،نوین در جامعه افغانی  با پیدایش نشانه هایی از مناسبات ، ۲۰وآغاز سده  ۱۹سده  م درخت   
بربنیاد زبان  ناسیونالیسم افغانی عمدتاٌ  ئولوژی اید ،بخصوص میان روشنفکران کشور مختلف اجتماعی و

  یا در مورد و کشورولی درمورد تغییر سیاسی در کلیه اقدامات وسعی وتالش هامجموعه در ۰شکل گرفت
   ۰اصالٌ سخنی در میان نبود ،تکوین تغییرات ژرف اقتصادی واجتماعی

 بدنه و هعقب ماندبستراقتصاد  ناهمگونی در بصورت  ،ناسیونالیسم که بربنیاد ایده ملیت واحد قرار دارد   
ناسیونالیسم افغانی  تداوم  ،متذکره خصوصیات  مطابق  ۰گرفت جامعه ما جا مذهبی  نژادی و بندی تقسیم 

 دوران مود، اما بقایای آگاهی قبیلوی دراختیارن بخود صورت عملیدرکشورتوسط نخبگان تک قومی حاکم 
بمشاهد می   کامل کشور بوضاحت   دثتباری در جریان حوا با پیوندهای خویشاوندی و  ارتباطشو خود 
عصر عمومی که تناقض سیاست های می باشد  مسأله شایان توجه ذکراین  ،مسأله متذکرهدرارتباط  ۰رسد

    ۰نهضت امانی بمنظور ترویج ایده ناسیونالیسم در جامعه افغانی منجر به بحران عمومی در کشورگردید
نبایدفراموش نمود که دراقدامات وحرکت هایی که منجربه اغتشاشاتی به رهبری حبیب هللا کلکانی علیه    

کننده ای  را  برعهده  رهبری عمده ونقش  ،ت  تاجیکان کوهدامن و کوهستاناکثری ،گردید  نهضت امانی
چندین ساله را که در بسیاری از مسأله تقابل ورویارویی های نژادی در اینمورد می توان بخوبی  ۰داشتند

 ۰نمود محسوب  قیام  ورده بود، بمثابه پیش شرط خمذهبی داخلی جامعه افغانی باهم گره  جهات با حقایق 
اصل ملیت ونژاد وبکارگیری شعارهای ملی وناسیونالیستی، حبیب هللا کلکانی نادرشاه با استفاده ابزاری از

  ۰را بمثابه غاصب مراجع قانونی کشورمعرفی نمود
 ایندورهدر ،ازابزارشوونیزم پښتون ها استفاده بعمل آمدیگربیش ازهرزمان د ،دردوره حاکمیت نادرشاه    

بر گیرنده اقشار مختلف  در  ولوژی ملیت پښتون را بمثابه طرز فکر حاکم در جامعه کهئدیسعی گردید تا ا
همچنان درایندوره  ۰نیزناگزیربه پذیرش آن بودند ان دولتیدنمکارمی گردد، معرفی نموده وقشرروشنفکرو

کنار موجودیت در ۰براه افتید گردیده وریشه آریایی پښتون ها سازماندهی  مورد اصل وتبلیغات وسیعی در
 صل ا مواقع، بسیاری از در ،واقعی کلمهبمفهوم   ملیت سوال   یکی هم اینکه ،واقعیت های متعدد و مسایل

د که کراما نباید فراموش  ۰است مواجه نموده   قابل پیشبینیبقای افغانستان را با خطرات غیر موجودیت و
در کشور موجود دیگرملیت های  اهمیت جلوه دادنکم درعین زمان، گانه ونمودن ملیت واحد وجدا برجسته

در دارند، جفا  مشترک  درک  درد و  سایرین نبود کشوربا  دربود و را تشکیل داده و جامعه بخشی ازکه 
   ۰خواهد داشتحق آنها بوده وطبعاٌ عواقب ناگواری درپی 

فضای موجود سیاسی،  تالش صورت گرفت تا با استفاده از ،طی یک دهه صدارت محمد داود درکشور   
ریفورم ۰مشکل پښتونستان برجسته گردیده وموضعگیری دولت درقبال مسأله متذکره مشخص ومعین گردد

و ردیده هایی درعرصه نظامی سبب تقویه اردو در امر دفاع از استقالل ملی وحفظ تمامیت ارضی کشورگ
 ،لبصورت کُ ملی  اما کانون های اقلیت های  ۰حاکمیت سیاسی نیز ممد واقع گردید امرتقویه پایه های  در

  ۰، امورخویش را بسر رسانندبمثابه جوامع بسته باقی مانده وترجیح می دادند تا با تکیه به قدرت موازی



کشور در جلسات  مراتبه، مسأله ملی  نخستینبرای  کهریفورم ظاهرشاه، یکی هم این بود از پیآمدهای      
 پارلمان گفتگویجلسات بحث وازتاالر،این بخشدرطرح های موجود  ۰داده شدپارلمان مطرح بحث قرار  

عرصه سیاست ابری ملی ازنابر عدم مساوات و ،درمقابل ۰ه ودرهمانجا میخکوب گردیدنیافت به بیرون راه
بر خویش را  اثرات حتی  نموده و  اجتماعی نیز سرایت - سیاسی عرصه های از فرهنگی به بخش هایی 
  ۰نیز بجا گذاشت کشور سیاست های اقتصادی

ارتباطات  مناسبات و ،(۱۳۵۷ -۱۳۵۲)محمد داود در کشور  ریاست جمهوری  پنج ساله  طی مدت زمان   
به مشاهده   زمینهمشخصی در  گرایش های  ه وگردیدمطرح  بصورت متضادی درجامعه قومی و نژادی 

قانون  بدینمنظور می نمود و  شعار رفع نابرابری های اجتماعی را زمزمه ،یکجانب محمد داود از ۰رسید
تأکید می ورزید  ۱۳۳۳اساسی جدید را نیزتهیه وتدوین نموده وبرآزادی های مندرج در قانون اساسی سال 

سیاسی را نیز جبران نموده  تحاکمیآوردن  تجانب دیگر، دموکراسی آن زمان، درنوع خود، میل بدسواز
نشر  از چاپ و محسوب نموده و را غیرقانونی  ومحمد داود در ایندوره با تصاحب قدرت، احزاب سیاسی 

وضعیت مختنق سبب   چنین ۰جلوگیری بعمل آمد دولت  روزنامه یا نشریه مخالف پالیسی های حکومت و
و  سرنگونی محمد داود  منجر بهنتیجه  در گرفته وصورت   تدول اقداماتی علیه  ، ۱۳۵۷طی سال د تا ش

    ۰ساقط گردیدن حاکمیت سیاسی در کشور گردد
عمده  ،پرداخته واحوال افغانستان معاصر به بررسی اوضاع  بصورت مختصر واکنون بمثابه ختم کالم    

نقش داشته و اثرگذار می  در پروسه های اجتماعی میهن مارا که  سیاسی کشور -ترین نیروهای اجتماعی 
     ۰باشند، مورد مطالعه قرار خواهیم داد

هگذرمسایل سیاسی دروجود ح.د.خ.ا بخصوص طی سال های پسین ازر ،چند قطبی شدن جامعه افغانی    
و مخالفت ها وضد   یکجانب ونیروهای مخالف آن ازجانب دیگر تبارز نمود، در این میان از موجودیت از

قومی و   نزاع ۰نیز نباید انکار ورزید  قومی میان طرف های ذکرشده موجود نژادی و نقیض گویی هایی 
وشیوه های فعالیت وعملکرد تارساخ ،تشکیلوحدت ویگانگی درونی قوم پښتون درهمچنان عدم موجودیت 

    ۰گردیدنعکاس مگروهبندی های سیاسی بوضوح کامل 
عنصرملی نقش بس عمده گویهای میان گروهی جناح های"خلق" و"پرچم"،درمخالفت ها وضد ونقیض      

های جدی وعمده مخالفتبا موجودیت جناح های دست راستی متذکرباید گردید که  ارتباطاما در۰ای ایفأ نمود
در احزاب ودسته بندی های اسالمی که  باید تأیید نمود که این مسأله را نیز ۰نیز وجود داشتها ای میان آن

نگهداشتند  دورنظرازاین واقعیت را ،بودندی پا تهیه دیده ودرآنجا ها مستقرجاایران برای خویش ستان وپاک
تأسیس مسلمان و واحد  ملت ایجاد  تبلیغاتی و تضادهای ملی بدون هموارسازی بسترهای  که مخالفت ها و
  ۰انجام عملیات در اراضی کشور عزیزما اصالٌ ناممکن بنظرمی رسیدنه اسالمی بمنظورحزب واحد ویگا

رفع  اصالحات و  انجامبمنظور  ،رسید  بقدرت  دموکراسی وعدالت اجتماعی با شعارهای ح.د.خ.ا که     
و اقتصادی  -اجتماعی  ساختار  صدد بازسازی تدوین شده اش در برنامه   مطابق ،هجامع  نابسمانی ها ی

تبعیض علیه  رفعسبب شده که عرصه مناسبات قومی درکشورازجمله حل وفصل مسایل موجود دری سیاس
تمامی  ملی در  واقعی  زمینه، برابریه در مطروح گردید، با تطبیق برنامه های می اقلیت های قومی نیز 

قب ناطق عدر مزندگی بخصوص   تأمین، بهبود شرایط کشورندگی اجتماعی درز  بخش های وعرصه ها 
 ۰می گردیدندانه برایشان میسرمافتاده مربوط به اقلیت های ملی مهیأ و زمینه های زندگی آبرودورو مانده 

ذیالٌ برشمرد:  باید اجزای مرتبط درمورد را بمنظور تطبیق موفقانه برنامه های یاشده  
صداقت وپشتکار در انجام اصالحات؛ -۱     
فراهم آوری زمینه های اقتصادی وسیاسی بمنظور تطبیق عملی برنامه های مطرح؛ -۲     
  ۰وپیگیری در تداوم دگرگونی های پدیدآمده -۳   

  ۰کنون نبشته حاضر را به پایان رسانیده واما این سلسله در آینده همچنان ادامه خواهد داشت ،اینک   
۲۰۱۷پانزدهم ماه جوالی سال       


